


Dit is een boek voor en over kinderen en jongeren met CVI. Zij hebben 
problemen om goed te kijken en de oorzaak daarvan ligt in de hersenen. 
 
Boeken zijn eigenlijk niet zo hun ding. Om dit boek voor hen toegankelijk 
en bruikbaar te maken hebben we beroep gedaan op de ervaring van 
jongeren zelf en van hun ouders en begeleiders. 
 
Voor de twee leeftijdsgroepen (8 tot 12 jaar en 12 tot 20 jaar) is er een 
apart deel in het boek met telkens een begrijpelijke uitleg over CVI en 
een reeks voorbeelden van dagelijkse situaties die moeilijk kunnen zijn 
als je CVI hebt. We geven ook mogelijke oplossingen. De problemen en 
de oplossingen komen uit het echte leven van kinderen en jongeren. 
 
Het doe-gedeelte van het boek bestaat uit invulbladen. Die zijn ook     
terug te vinden op een aparte ondersteunende website. De kinderen en 
jongeren kunnen er mee aan de slag om hun eigen CVI-paspoort te   
maken. Daarin noteren ze wat CVI voor hen is en wat hen helpt. Ze  
kunnen het paspoort gebruiken om zichzelf voor te stellen aan anderen: 
een broer of zus, opa of oma, een vriend of vriendin, iemand in hun 
buurt, een leerkracht, een therapeut, een begeleider van een vrijetijds-
activiteit, enz. Allemaal mensen die willen weten wat CVI is en vooral 
ook hoe ze kunnen helpen. 

CENTRUM GANSPOEL is een centrum voor 
ondersteuning van kinderen en volwassenen 
met visuele beperkingen. 
Medewerkers van de thuisbegeleidingsdienst 
van Centrum Ganspoel en van de GON-dienst 
(ambulante schoolbegeleiding) van Centrum 
Ganspoel en van K.I. Woluwe schreven dit  
doeboek. 



 

 

HOE BESTELLEN? 

(IN TE VULLEN IN HOOFDLETTERS) 
 

Naam en voornaam/voorziening: 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
Adres: ………………………………………………………………………………… 
 
Postcode: …………… Plaats: ……………………………………………… 
 
Telefoon: ………………………………………………………………………….. 
 

bestelt hierbij  ………  exemplaren van het boek  

‘Weet je wat ik heb? CVI’  

aan 20 euro per boek + verzendingskosten. 
 

Betaling bij ontvangst van het boek,  
contant of door middel van overschrijving  

op het rekeningnummer van Centrum Ganspoel 
IBAN: BE03 7340 3876 8784 

BIC: KREDBEBB. 
 

Datum      Handtekening 

 
…………………………………              …………………………………  

Stuur, fax of e-mail deze bestelbon naar 
 

CENTRUM GANSPOEL vzw 
Thuisbegeleidingsdienst 

Ganspoel 2 - 3040 Huldenberg (België) 
tel 02/686.0040 - fax 02/688.07.13 

e-mail: thuisbegeleiding@ganspoel.be 



 

 

 

 


